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أخبـــار

نشرة شهرية تصدر عن
أمانة ّ
عمان الكبـرى

الرئيس االرميني يزور امانة عمان الكبرى ومتحف
االردن
رئيس الوزراء يفتتح مجمع رغدان السياحي
مجلس االمانة يصادق على قرار إدراج ثالث
تقاطعات مرورية بتمويل من المنحة الخليجية
األميرة عالية ترعى حفل تخريج الدورة الخامسة
ألصدقاء البحث الجنائي لموظفي األمانة
( )155من موظفي األمانة يشاركون يف دورة
أصدقاء البحث الجنائي الخامسة
العاصمة عمان ضمن قائمة المدن العالمية االكثر
تأثيرا و عضو يف مجموعة C40
أميــن عمــان يلتقــي وفــد جمعيــة أهالــي حــي
الطفايلــة برئاســة النائــب الســعود
أمين عمان يضع حجر االساس لمبنى نادي
موظفي األمانة
األمانــة  :ال إغالقــات يف شــبكة تصريــف ميــاه االمطــار
والتجمعــات المائيــة ناتجــة عــن تأخــر التصريــف
بروفيسور إسباني يتحدث عن مدينة عمان
بمنظورها المعماري والجمالي
امانــة عمــان تنظــم ورشــة حــول التخطيــط الشــمولي
بالتعــاون مــع جامعــة العلــوم و التكنولوجيــا

ّ
عمان
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زاررئيــس جمهوريــة ارمينيــا
ســيرج سركســيان مســاء
اليــوم االربعــاء ،امانــة
عمــان الكبــرى ومتحــف
االردن .ورافــق الرئيــس
االرمينــي يف الزيــارة ،نيافــة
مطــران االرمــن فاهــان
توبليــان وعمــدة مدينــة
يرفــان تــارون مارجريــان،
ووزيــر الصناعــة والتجــارة
والتمويــن حاتــم الحلوانــي
رئيــس بعثــة الشــرف
المرافقــة للضيــف .وكان
يف اســتقباله اميــن عمــان
الكبــرى عقــل بلتاجــي
واعضــاء مــن مجلــس
االمانــة وكبــار المــدراء
فيهــا اضافــة الــى جمع من
وجهــاء الجاليــة االرمنيــة يف
االردن .وقــال اميــن عمــان
خــال كلمــة ترحيبيــة بضيــف
االردن الكبيــر والوفــد
المرافــق ،ان العالقــات
العربيــة االرمنيــة تعــود الــى

القــرن الثالــث عشــر ،كمــا
ان عمــان واالرمــن قصــة
جميلــة منــذ البدايــات ففــي
عهــد االمــارة وبعدهــا
المملكــة كان لالرمــن
يف االردن اهتمامــات يف
جميــع مجــاالت الحيــاة
وقــد ابدعــوا وقدمــوا
الكثيــر فمنهــم مــن كان
مــن كبــار ضبــاط القــوات
واالجهــزة
المســلحة
والحرفييــن
االمنيــة
والصيادلــة
واالطبــاء
وغيرهــا .واضــاف بلتاجــي:
هاهــم ابنــاء عمومتــك
واقربائــك مــن االردنييــن
االرمــن يتشــرفون بالترحيــب
بكــم مــع اهلهــم واخوانهــم
اعضــاء مجلــس امانــة
عمــان الكبــرى ويشــاركونهم
فرحــة زيارتكــم لمدينتهــم
عمــان عاصمــة االردن التــي
ماتوانــت يوما عن اســتقبال
واالصدقــاء
االشــقاء

الجئيــن اليهــا لينعمــوا
بامــن االردن واســتقراره .
واشــار بلتاجــي الــى توقيــع
اتفاقيــة توامــة بيــن
العاصمتيــن عمــان و يرفــان
بحضــور جاللــة الملــك
عبداللــه الثانــي والرئيــس
ســيرج سركســيان .وقــدم
الرئيــس سركســيان يف كلمــة
لــه الشــكر علــى حفــاوة
االســتقبال الحــار والضيافــة
مــن قبــل الشــعب االردنــي
واميــن عمــان وموظفــي
االمانــة ،مشــيرا الــى انــه
تفاجــأ بحفــاوة الترحيــب
ودفئــه .واشــار الــى قيــام
الشــعب االردنــي بانقــاذ
االالف مــن االرمــن عندمــا
لجــاوا الــى االردن مطلــع
القــرن الماضــي .وســلم
اعضــاء مجلــس امانــة
عمــان مفتــاح مدينــة
عمــان الذهبــي الــى
ضيــف االردن الكبيــر .كمــا

زار رئيــس جمهوريــة
ارمينيــا ســيرج سركســيان
والوفــد المرافــق متحــف
االردن واســتمع مــن
القائميــن عليــه الــى شــرح
مفصــل عــن الحقــب
والتاريخيــة
الحضاريــة
التــي مــرت بهــا المنطقــة
والتــي احتضنــت اولــى
البشــرية
المســتوطنات
علــى االطــاق وماتركتــه
وراءهــا مــن شــواهد وارث
تاريخــي يدلــل علــى اهميــة
المنطقــة وتحضــر االنســان
الــذي عــاش فيهــا  .وتســلم
الرئيــس سركســيان هديــة
مــن المتحــف فيمــا ســلم
بــدوره المتحــف كتابــا الحــد
كبــار المفكريــن والباحثيــن
بتاريــخ االرمــن.
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افتتــح رئيــس الــوزراء الدكتــور
عبداللــه النســور مســاء اليــوم
مجمــع رغــدان الســياحي والبالغــة
كلفتــه  7مليــون و  450الــف دينــار،
والممــول مــن الوكالــة اليابانيــة
للتعــاون الدولــي «جايــكا» بنســبة
 %80اي حوالــي مبلــغ  5مليــون
و 960الــف دينــار .
وقــال أميــن عمــان عقــل بلتاجــي
أن افتتــاح مجمــع رغــدان الســياحي
اليــوم ،يأتــي تنفيــذًا للتوجيهــات
الملكيــة الســامية يف إحيــاء وســط
عمّ ــان ،جنبــً إلــى جنــب مــع إعــادة
افتتــاح الســاحة الهاشــمية يف آذار
الماضــي ،ومشــروع تطويــر صحــن
عمّ ــان الــذي أفضــى إلــى تحســين
وتطويــر عــدد مــن المرافــق
والمواقــع يف وســط المدينــة
وتســهيل حركــة المــرور .
وأضــاف أن هــذا المشــروع يمثــل
أنموذجــً لمــا يمكــن أن تثمــره
مشــروعات التعــاون الدولــي بفضــل
الشــراكة مــع الوكالــة اليابانيــة
للتعــاون الدولــي «جايــكا» ،إذ نعلــن
عــن بــدء تشــغيل «مجمــع رغــدان
الســياحي» للمســاهمة يف تطويــر
وتحســين الحيــاة يف عمّ ــان ،وهــو
خطــوة جديــدة ورئيســية يف إعــادة
الحيــاة وااللــق الــى وســط المدينــة
الــذي يشــمل عناصرهــا المــكان
واإلنســان والزمــان .
وأشــار بلتاجــي الــى ان مجمــع
رغــدان ســيكون منــذ اليــوم
نقطــة رئيســية للحركــة الســياحية

يف عمّ ــان ،ينقــل الســائحين منهــا
واليهــا ،ويوفــر لهــم خدمــات
ســياحية مختلفــة مــن وســائط نقــل
وبــازارات حرفيــة تقليديــة وخدمــات
ومطاعــم ومركــز للمعلومــات،
فضـ ً
ـا عــن تســهيله لحركــة مواطني
المدينــة يف منطقــة وســط البلــد
مــن خــال «مكــوك البلــد» الــذي
ّ
يمكــن مســتخدميه مــن إيقــاف
ســياراتهم خــارج وســط المدينــة،
والتنقــل باســتخدام باصــات تتحــرك
كل عشــر دقائــق لقضــاء مختلــف
ّ
يســهل الحركــة
احتياجاتهــم ،ممــا
ويخفــف االزدحــام المــروري .
وشــكر بلتاجــي رئيــس الــوزراء علــى
رعايتــه افتتــاح المجمــع معتبــرا انــه
دليــل علــى االهتمــام الحكومــي
يف قضايــا النــاس ،مثمنــا قــرار
الحكومــة بالموافقــة علــى قــرار
األمانــة بإعفــاء تجــار وســط البلــد
الذيــن تأثــروا ماليــً خــال الســنوات
األخيــرة ،بعــد نقــل مجمــع الــركاب
إلــى المحطــة ،مــن رســوم ترتبــت
عليهــم بقيمــة إجماليــة بلغــت نحــو
مليونيــن ومئــة وثمانيــن ألــف دينــار
مــن جانبــه شــكر وزيــر التخطيــط
والتعــاون الدولــي الدكتــور ابراهيــم
ســيف الحكومــة اليابانيــة والشــعب
اليابانــي علــى المســاعدات التنمويــة
التــي قدمتهــا وال زالــت تقدمهــا
لــاردن خاصــة يف هــذه الظــروف
التــي تواجــه فيهــا الحكومــة
االردنيــة تحديــات اقتصاديــة
وماليــة نتيجــة للظــروف السياســية

التــي تمــر بهــا المنطقــة واالزمــات
االقتصاديــة المتتاليــة التــي يمــر بهــا
العالــم اجمــع .
واشــار الــى ان الدعــم المالــي
والفنــي متواصــل الــذي قدمتــه
وتقدمــه اليابــان لــاردن ســاهم
بشــكل ملمــوس يف دعــم جهــود
المملكــة لتحقيــق النمــو والتنميــة
المســتدامة ،مشــيدا بالــدور الكبيــر
واالثــر الــذي احدثتــه البرامــج
والمشــاريع التــي قدمتهــا ومــا
زالــت تقدمهــا اليابــان لمختلــف
مؤسســات االردن وتســاعد يف
تحقيــق معــدالت النمــو المطلوبــة
وتحســين المســتوى المعيشــي
للمواطــن االردنــي والنهــوض
باالقتصــاد الوطنــي يف كافــة
القطاعــات .
وقــال الســيد ماســايوكي ماغوشــي
القائــم بأعمــال ســفارة اليابــان يف
عمّ ــان ان هــذا المشــروع هــو
واحــد مــن اصــل ســتة مشــاريع
مولتهــا الحكومــة اليابانيــة وبكلفــة
اجماليــة تصــل الــى  70مليــون دوالر
وذلــك لخدمــة الحركــة الســياحية يف
االردن ،معبــرًا عــن شــكره ألمانــة
عمــان علــى جهودهــا الفتتــاح هــذا
المجمــع وتشــغيله بمــا يخــدم
الحركــة الســياحية .
وازاح رئيــس الــوزراء الســتارة عــن
اللوحــة التذكاريــة التــي تحمــل
اســم المجمــع  ،واســتمع الــى
شــرحا حــول خطــة االمانــة لتشــغيل
المجمــع وتفعيلــه بمــا يعــزز
النشــاط والمنتــج الســياحي يف

وســط البلــد وينعكــس ايجابــا علــى
الحركــة التجاريــة .
وتجــول رئيــس الــوزراء يف مرافــق
المجمــع واطلــع علــى الحافــات
الســياحية التابعــة لشــركة جــت
الســياحية التــي اتخــذت موقعــا لهــا
يف المجمــع وشــركة ايفــس لتاجيــر
الســيارات والحافــات الســياحية،
والبــاص المكوكــي التابــع للشــركة
المتكاملــة للنقــل الــذي يمــر مســاره
يف وســط البلــد ويشــمل تقاطــع
المهاجريــن ،مركــز الحســين الثقــايف،
شــارع القــدس ،متحــف االردن،
ســاحة النوافيــر ،ســاحة االوقــاف،
ســوق الخضــار ،ســبيل الحوريــات،
مكتبــة أمانــة عمــان ،جســر جبــل
القصــور ،مجمــع رغــدان ،المــدرج
الرومانــي ،الشابســوغ ،ســاحة
فيصــل ،الجامــع الحســيني ،شــارع
القبرطــاي ،دخلــة الهنينــي ،ســاحة
النوافيــر ،وبالتالــي مبنــى األمانــة
ومركــز الحســين الثقــايف واالنتهــاء
بمجمــع تقاطــع المهاجريــن .
ويضــم مجمــع رغــدان الســياحي
مواقــف عامــة للمركبــات والباصــات
الســياحية ،واربعــة ابــراج ومركــز
للدفــاع المدني واخــر أمني ومحال
تجاريــة طرحتهــا األمانــة للتأجيــر
تشــمل النقــل الســياحي واالســواق
الحرفيــة ومطاعــم وانترنــت كافيــه
ومالبــس تقليديــة ومينــي ماركــت
وحلويــات ومنتجــات البحــر الميــت
ومحــال اشــغال يدويــة واخــرى ذات
عالقــة بالمنتــج الســياحي وتقديــم
الخدمــات للســياح .
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مجلس االمانة يصادق على قرار إدراج ثالث تقاطعات
مرورية بتمويل من المنحة الخليجية

صــادق مجلــس امانــة عمــان
يف جلســته التــي عقــدت اليــوم
برئاســة اميــن عمــان عقــل
بلتاجــي علــى إدراج تقاطعــات
مروريــة للتمويــل مــن المنحــة
الخليجيــة بتكلفــة اجماليــة
مقدارهــا  45مليــون دينــار .

مــع الحكومــة القامــة مزيــد
مــن التقاطعــات المروريــة
يف العاصمــة عمــان ،
مثمنيــن القــرار الحكومــي
إضافــة
يعتبــر
الــذي
التقاطعــات
لمنظومــة
التــي ســتنفذها االمانــة
وينعكــس علــى تحســين
الواقــع والســامة المروريــة.
وجــدد بلتاجــي التاكيــد امــام
اعضــاء المجلــس ان المدينــة
هــي المكون االقــوى واالهم
لمنظومــة االمــن الوطنــي ،
وان هويــة المدينــة يجــب ان
تكــون جامعــة ومتماســكة .

وشــكر بلتاجــي نيابــة عــن
مجلــس االمانــة واهالــي
عمــان رئيــس
مدينــة
الــوزراء الدكتــور عبداللــه
النســور علــى قــرار مجلــس
الــوزراء المتخــذ بتاريــخ 12
تشــرين اول مــن الشــهر
الجــاري والقاضــي بــإدراج
ثــاث تقاطعــات مروريــة واضــاف ان مدينــة عمــان
ومبادراتهــا
ضمــن المنحــة الخليجيــة .بابداعاتهــا
اســتطاعت ان تكــون المدينــة
فــان الـــ  70يف العالــم التــي لهــا اثــر
القــرار
وحســب
التقاطعــات هــي ألبــا هــاوس عالمــي  ،الفتــا يف الســياق الــى
 /علــى شــارع الملــك عبداللــه االعــان مؤخــرا عــن انضمــام
الثانــي  ،تقاطــع جــاوا  /علــى مدينــة عمــان لمجموعــة
طريــق الجويــدة مادبــا  ،المــدن االربعيــن القياديــة يف
تقاطــع مــرج الحمــام  /علــى مجــال حمايــة المنــاخ ()C40
طريــق الســام  .واعــرب عــدد وذلــك علــى هامــش فعاليــات
مــن اعضــاء المجلــس عــن المــدن الرفيقــة بالبيئــة
املهــم بمزيــد مــن التفاهمات التــي عقــدت بالبحــر الميــت

 .واضــاف بلتاجــي ان هــذا المنبثقــة عــن مجلــس
القــرار ياتــي تقديــرا لــدور امانــة عمــان خــال الربــع
عمــان يف الســير بخطــوات الثالــث مــن العــام الجــاري.
عمليــة لتحســين البيئــة والبنــى
التحتيــة ومنظومــة النقــل ويف بــاب مــا يســتجد مــن
العــام ومعالجــة التحديــات اعمــال صــادق المجلــس
التــي تواجــه المدينــة  ،علــى قــرار لجنــة االمــاك
ولمبادراتهــا التــي لهــا صلــة واالســتمالك علــى مبادلــة
بإغاثــة مــن لجــأ اليهــا .مــا مســاحته (  ) 5140متــر
مربــع مــن قطعــة ارض
ووافــق المجلــس علــى رقــم ( ) 1331حــوض ( ) 25
قبــول الدعــم البالــغ  167الــف عبــدون الشــمالي المحاذيــة
دينــار والمقــدم مــن منظمــة للســفارة العمانيــة والعائــدة
االمــم المتحــدة للطفولــة ــــ ملكيتهــا لمجلــس االمانــة
االردن وذلــك لغايــات إجــراء مــع مســاحات مــن اراضــي
انتخابــات المجلــس البلــدي لخزينــة الدولــة تســاويها
مــن االطفــال والتدريــب بالقيمــة ليتــم تخصيــص
مهــارات القطعــة مــن قبــل الخزينــة
برنامــج
علــى
الحيــاة االساســية بجميــع الــى ســفارة مملكــة البحريــن
مراحلــة الســابقة والالحقــة .القامــة مبنــى للســفارة
وصــادق المجلــس علــى ومنــزل للســفير عليهــا.
مذكــرة التفاهــم بيــن مجلــس
امانــة عمــان وجمعيــة
المتحــف الوطنــي لالطفــال
 ،كمــا اســتمع اليجــاز عــن
االجــراءات المتخــدة مــن
قبــل اللجــان المحليــة يف
المناطــق واللجــان االخــرى
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رعــت ســمو االميــرة
عاليــة بنــت الحســين
تخريــج
اليــوم
المشــاركين بالــدورة
الخامســة ألصدقــاء
البحــث الجنائــي ،
التــي نظمتهــا الشــبكة
العربيــة
االقليميــة
للمــرأة يف االدارة
المحليــة الجيــدة بامانــة
عمــان بالتعــاون مــع
ادارة البحــث الجنائــي
يف مديريــة األمــن العــام
 .و حضــر الحفــل الــذي
أقيــم يف مركــز الحســين
الثقــايف الشــريفة ســره
بنــت غــازي ونائــب أميــن
عمــان الدكتــور يوســف
الشــواربة ومســاعد
مديــر االمــن العــام

للبحــث الجنائــي اللــواء
الدكتــور عبدالمهــدي
الضمــور  .وأكــد اللــواء
الدكتــور الضمــور أن
مديريــة األمــن العــام
انتهجــت اســتراتيجيات
جديــدة فعالــة شــكلت
منظومــة متكاملــة
الجريمــة
لضبــط
مــن خــال تحصيــن
المواطــن بالثقافــة
األمنيــة الالزمــة حفظــا
لــارواح والممتلــكات.
بالعالقــة
واشــاد
التشــاركية و التكامليــة
مفهــوم
لتوســيع
األمــن الشــامل مــع
كافــة القطاعــات و
المؤسســات لتحقيــق
أعلــى مســتويات األمــن
واألمــان  .مــن جانبهــا

شــكرت مديــرة الشــبكة
للمــرأة
االقليميــة
العبدالــات
منــال
ســمو األميــرة عاليــة
بنــت الحســين علــى
رعايتهــا حفــل التخريــج
 ،مبينــة ان الهــدف
مــن تنظيــم الــدورة
هــو تنميــة الحــس
األمنــي و تحقيــق
الثقافــة األمنيــة للحــد
مــن الجرائــم  .يذكــر
أن الــدورة تضمنــت
مواضيــع حاكــت جرائــم
تقليديــة وســبل الوقاية
منهــا  ،واالبــاغ عــن
الجريمــة والمحافظــة
علــى مســرح الجريمــة
 ،والجرائــم االلكترونيــة
و ســبل الوقايــة منهــا
 ،اضافــة الــى جرائــم

االتجار بالبشــر و حقوق
الفكريــة
الملكيــة
 .ويف ختــام الحفــل
الــذي حضــرة عــددا
مــن اعضــاء مجلــس
االمانــة وقيــادات مــن
االمــن العــام قامــت
ســمو االميــرة عاليــة
بنــت الحســين بتوزيــع
علــى
الشــهادات
الخريجيــن والــدروع
علــى المحاضريــن ،
كمــا تســلمت ســموها
درع مــن أمانــة عمــان
ومديريــة األمــن العــام
لجهودهــا
تقديــرا
و دعمهــا ورعايتهــا
لمثــل هــذه الفعاليــات
الهادفــة .
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نظمــت الشــبكة االقليميــة
العربيــة للمــرأة يف االدارة
المحليــة الجيــدة بالتعــاون
مــع ادارة البحــث الجنائــي
يف مديريــة األمــن العــام
اليــوم الــدورة الخامســة
ألصدقــاء البحــث الجنائــي
يف قاعــة مجلــس األمانــة
 .و شــارك بالــدورة التــي
افتتحــت تحــت رعايــة نائــب
أميــن عمــان الدكتــور
يوســف الشــواربة و العقيد
رائــد العــوران مــن ادارة
البحــث الجنائــي ()155
مشــارك ومشــاركة مــن
موظفــي األمانــة و تســتمر
حتــى الحــادي و العشــرين
مــن الشــهر الجــاري .و أكــد
نائــب أميــن عمــان الدكتــور
يوســف الشــواربة علــى
أهميــة العالقــة التشــاركية
بيــن األمانــة و مختلــف
القطاعــات الخاصــة و

العامــة يف نشــر الوعــي
و ترســيخ المســؤولية
المجتمعيــة علــى كافــة
األصعــدة .واشــا ًر الــى
أن هــذه الــدورة ســترفد
موظفــي األمانــة و
تؤهلهــم للتعامــل مــع
قضايــا مختلفــة و بثقافــة
نوعيــة مميــزة تنعكــس
ايجابــً علــى مصلحــة
المواطنيــن شــاكرًا مديريــة
األمــن العــام علــى التعــاون
الدائــم و االيجابــي مــع
أمانــة عمــان  .ولفــت
العقيــد رائــد العــوران الــى
أن هــذه الــدورات مــا هــي
اال ترجمــة الســتراتيجية
مديريــة األمــن العــام
يف مكافحــة الجريمــة
للحفــاظ علــى أمــن و أمــان
المواطــن و تشــكل نمــوذج
واضــح لتطــور األمــن
العــام يف منظــور الشــراكة
مــع المؤسســات الفاعلــة

يف مكافحــة الجريمــة حســاب منشــأ علــى تطبيــق
 .وتنــاول المحاضــرون الواتســاب.
الرائــد أحمــد الملــكاوي و
النقيــب بــال المومنــي يف و مــن جانبهــا أشــارت
اليــوم األول للــدورة عــدة مديــرة الشــبكة االقليميــة
محــاور أمنيــة هامــة أبرزهــا للمــرأة يف االدارة المحليــة
الجرائــم التقليديــة و ســبل الجيــدة منــال العبــداالت
الوقايــة منهــا و االبــاغ عــن الــى أن هــذه الــدورة
الجرائــم و المحافظــة علــى هدفــت الــى تعزيــز
مســرح الجريمــة اضافــة األواصــر بيــن المواطنيــن و
الــى الجرائــم االلكترونيــة الجهــات األمنيــة لتحقيــق
و ســبل الوقايــة منهــا المواطنــه الفاعلــة و
 .وبيــن المحاضــر الرائــد الصالحــة مــن خــال تقديــم
رائــد الرواشــدة أن انتشــار يــد العــون و الدعــم لرجــال
االلكترونيــة البحــث الجنائــي  .و تأتــي
الجرائــم
المســتحدثة كان بشــكل هــذه الــدورة يف اطــار
متســارع جــدا نظــرًا لثــورة تنفيــذ الشــبكة لبرنامــج
االتصــاالت حيــث بلغــت التمكيــن المعــريف لتزويــد
نســبة مســتخدمي االنترنــت موظفــي األمانــة بمختلــف
و الهواتــف الذكيــة يف المهــارات و المعــارف.
االردن %75مــن عــدد
الســكان و يمتلــك نحــو11
مليــون شــخص خــط
خلــوي و يوجــد  3مالييــن
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أعلــن اليــوم عــن انضمــام مدينــة عمــان الــى
مجموعــة المــدن االربعيــن القياديــة يف مجــال
حمايــة المنــاخ ( )C40وذلــك علــى هامــش
فعاليــات المــدن الرفيقــة بالبيئــة الــذي ينظمــه
المجلــس االردنــي لالبنيــة الخضــراء بمبــادرة مــن
وزارة البيئــة وبمشــاركة عــدد مــن الــوزراء وصنــاع
القــرار مــن منطقــة البحــر االبيــض المتوســط
والشــرق االوســط،واصحاب اإلختصــاص .وحضــر
حقــل التوقيــع ســمو االميــرة بســمة بنــت علــي
ووزيــر البيئــة الدكتــور طاهــر الشخشــير وعــدد
مــن المســؤولين المشــاركين يف المؤتمــر وكبــار
موظفــي أمانــة عمــان الكبــرى ،حيــث قــام اميــن
عمــان عقــل بلتاجــي بتوقيــع طلــب االنضمــام
وتســليمه الــى المديــر االقليمــي لمنظمــة المدن
االربعيــن القياديــة يف مجــال حمايــة المنــاخ
لغــرب وجنــوب اســيا .ويأتــي هــذا القــرار تقديــرا
لــدور عمــان و المكانــة المتقدمــة والمؤثــرة
لهــا ضمــن عواصــم المنطقــة واإلقليــم والعالــم
 ،وتقديــرا لخططهــا وبرامجهــا يف تحســين حيــاة
المواطــن وتحقيــق الرفــاه اإلجتماعــي والســير
بخطــوات عمليــة لتحســين البيئــة والبنــى التحتيــة
ومنظومــة النقــل العــام ومعالجــة التحديــات
التــي تواجــه المدينــة حيــث تــم ادراج عمــان ضمن
قائمــة المــدن االكثــر تأثيــرا يف المنطقــة .وتشــمل
شــبكة  C40أكبــر المــدن العالميــة ذات أهــداف
وأولويــات واهتمامــات متشــابهة والتــي تلتــزم
يف تطبيــق السياســات المتعلقــة باالســتدامة
لمعالجــة التحديــات العالميــة يف مجــال الطاقــة
والبيئــة .كمــا وتوفــر منتــدى فعــال يتــم مــن
خاللــه تبــادل االراء واألفــكار والمشــاركة يف
التجــارب العالميــة ووضــع السياســات المحليــة أو
البرامــج أو المشــاريع اليجــاد الحلــول المجديــة
والمســتدامة بشــأن تغيــر المنــاخ .وثمــن اميــن
عمــان عقــل بلتاجــي الدعــوة التــي تلقتهــا
امانــة عمــان لالنضمــام الــى المجموعــة تتويجــا

لمكانــة االردن عالميــا بفضــل الجهــود المســتمرة
لصاحــب الجاللــة الملــك عبداللــه الثانــي ابــن
الحســين حفظــه اللــه لرفعــة وتقــدم األردن
عربيــا وعالميــا.
و قــال ان عمــان بعمقهــا التاريخــي الممتــد الــى
اثنتــي عشــرة ألــف ســنة وتنــوع الحضــارات التــي
مــرت عليهــا تتطلــب عمــا جــادا لزيــادة القهــا
وبمــا ينعكــس تقدمــا وتطــورا علــى واقعهــا
ومســتقبلها .واشــار ان البيئــة والصحــة ،و
التنظيــم ،والخدمــات و النقــل والمــرور هــي
محــاور اهتمــام االمانــة حيــث تبــذل اقصــى
جهودهــا لتقديــم افضــل الخدمــات و معالجــة
التشــوهات والحفــاظ علــى نظافــة العاصمــة
عمــان و زيــادة الرقعــة الخضــراء و تحســين
البنــى التحتيــة و جعلهــا نقطــة جــذب ســياحية
و اســتثمارية .و اضــاف اميــن عمــان ان االمانــة
تهــدف مــن خــال مشــاريعها الحاليــة و خططهــا
المســتقبلية الــى تحســين الخدمــات المقدمــة
للمواطنيــن و تحســين نوعيــة حياتهــم « ألنســنة
المدينــة « لتكــون عمــان رفيقــة وصديقــة
للمواطــن .و اشــار المديــر االقليمــي لجنــوب و
غــرب اســيا لمجموعــة المــدن االربعيــن القياديــة
يف مجــال حمايــة المنــاخ ( )C40ســنجاي ســريدهار
الــى االثــر الكبيــر لتوســع المــدن و الناتجــة عــن
زيــادة عــدد الســكان و التــي تــؤدي الــى زيــادة
اســتهالك الطاقــة و مصــادر الميــاه اضافــة الــى
الضغــط علــى قطــاع النقــل و زيــادة نســبة انبعاث
الغــازات بشــكل يؤثــر ســلبا علــى البيئــة و علــى
الخدمــات المقدمــة ،مبينــا دور المــدن المهــم يف
صياغــة السياســات و االســتراتيجيات التــي تســاهم
يف تحســين القــدرة علــى التكيــف مــع هــذه
المؤثــرات .و اكــد علــى اهميــة تبــادل الخبــرات
بيــن العاصمــة عمــان ،و التــي تعــد واحــدة
مــن اهــم دول المنطقــة ،والمــدن االعضــاء
و االطــاع علــى افضــل تجاربهــا فيمــا يتعلــق

بمجــاالت النقــل ،المجتمعــات المســتدامة،
التكيــف و الميــاه ،القيــاس و التخطيــط ،الماليــة
و التنميــة االقتصاديــة اضافــة الــى ادارة النفايــات
الصلبــة بهــدف تقديــم افضــل الخدمــات و
بالتالــي تحســين نوعيــة حيــاة المواطنيــن مــن
خــال تحديــد االولويــات ووضــع اســتراتيجيات
للتعامــل معهــا .يشــار الــى ان النضمــام االمانــة
لمجموعــة  C40العديــد مــن المزايــا ابرزهــا
التعــرف علــى أفضــل الممارســات والتجــارب يف
مــدن مشــابهة لتكــون قابلــة للتنفيــذ يف الظــروف
المحليــة (النقــل ،الميــاه والطاقــة)  ،وتبــادل
المعلومــات والخبــرات والتعــرف علــى تجــارب
المــدن عبــر الشــبكة العالميــة وانجازاتهــا وطــرق
معالجتهــا للتحديــات يف مجــال التنميــة الحضريــة
المســتدامة ،و االســتفادة مــن قاعــدة بيانــات
عالميــة مــن وثائــق ،خرائــط طريــق ،وطــرق
اتخــاذ القــرار مــع قابليتهــا للتطبيــق يف ظــل
الظــروف المحليــة والبــدء بمواجهــة التحديــات
علــى أرض الواقــع .كمــا ســيتيح لهــا فرصــة
المشــاركة يف النــدوات وورشــات العمــل العالميــة
لتســليط الضــوء علــى االنجــازات التــي تخــرج مــن
مدينــة عمــان وبالمقابــل توقــع مــا ســينتج عــن
اتخــاذ قــرارت معينــة بشــكل مســبق مــن مــدن
أخــرى ،وتوطيــد العالقــة مــع العامليــن يف C40
والمنظمــات الشــريكة مثــل (ITDP, EMBARQ,
)World Resources Institute, WBCSD
للتعــرف الــى أفضــل التجــارب والخبــرات العالميــة
لبعــض التحديــات ،اضاافــة الــى التعــرف علــى
أفضــل القــادة يف مجــال بنــاء القــدرات علــى
جميــع المســتويات يف الحكومــة للوصــول الــى
أفضــل الخدمــات والنتائــج بكفــأة عاليــة.
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التقــى أميــن عمــان عقــل بلتاجــي يف مبنــى
األمانــة النائــب يحيــى الســعود رئيــس
جمعيــة أهالــي حــي الطفايلــة وعــدد مــن
أعضــاء الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة لبحــث
موضــوع نقــل ســوق العبدلــي واإلطــاع
علــى موقــع الســوق الجديــد يف رأس
العيــن ومرافقــه المختلفــة  .وقــال أميــن
عمــان ان ســوق راس العيــن الشــعبي يف
موقعــه الجديــد كبديــل لســوق العبدلــي
جــاء ألهــداف تنظيميــة واقتصاديــة تتعلــق
بحاضــر ومســتقبل المدينــة ومعالجــة
التشــوهات والفوضــى وتعزيــز الضبــط
والرقابــة ألعمــال البيــع  .واضــاف أن مجمــع
العبدلــي ســابقا ســيعود مواقــف للمركبــات
تحفــز المواطنيــن الراغبيــن بالنــزول الــى
وســط البلــد علــى ايقــاف ســياراتهم فيــه
وركــوب وســائل النقــل العــام ممــا يخفــف
األزمــة المروريــة وســط المدينــة وخاصــة
بعــد منــع الوقــوف بالتعــاون مــع دائــرة
الســير علــى جانبــي الطــرق ممــا يســتدعي
توفيــر مواقــف للمواطنيــن وأصحــاب
المصالــح التجاريــة وســط البلــد.
واكــد النائــب الســعود أهميــة ســيادة
القانــون والنظــام واحترامهمــا مــن قبــل

الجميــع ورفضــه وادانتــه لكافــة أشــكال
العنــف والفوضــى لإلحتجــاج علــى أي
قــرار مادامــت أبــواب الحــوار والنقــاش
مفتوحــه وثمــن وأعضــاء الوفــد الــذي ضــم
عبدالرحمــن الســعود ود .ابراهيــم اربيحــات
ومحمــد عطيــة الســعود وعلــي الســعود
ود.
عبــد جميــل عــواد جهــود األمانــة يف توفيــر
البديــل المناســب بنقــل الســوق والــذي
يؤمــن مصــدر رزق للكثيريــن وأخذهــا
باإلعتبــار كافــة المقترحــات والمالحظــات
التــي طرحــت خــال اإلجتماعــات اللقــاءات
الســابقة.
واطلــع أميــن عمــان النائــب الســعود
وأعضــاء الوفــد خــال جولــة يف موقــع
ســوق رأس العيــن الشــعبي علــى مســاحة
الســوق وموقعــه المتوســط والحيــوي
يف المدينــة والجــاذب وســهولة الوصــول
اليــه وقربــه مــن المســجد ومركــز الدفــع
المدنــي والمركــز األمنــي فضــا عــن
توفــر مرافــق صحيــة وخدميــة ونمــاذج
حضاريــة للبســطات وخدمتــه بأكثــر مــن خــط
للمواصــات مــن مختلــف أحيــاء وشــوارع
العاصمــة  .وشــدد النائــب الســعود علــى ان
يتــم منــح البســطات للمســتحقين بعدالــة

وشــفافية وضــرورة مراعــاة بعــض الحــاالت
اإلنســانية وتوفيــر ســبل العيــش الكريــم لهــا
 .وأكــد أميــن عمــان أن األمانــة ستباشــر
بدراســة طلبــات المتقدميــن للحصــول علــى
بســطة ممــن كانــوا بالعبدلــي ســابقا مــن
خــال تشــكيل لجنــة تضــم مندوبيــن عــن
محافظــة العاصمــة وشــرطة العاصمــة
والدوائــر المعنيــة يف األمانــة  .وقــال بلتاجــي
خــال الجولــة التــي شــارك فيهــا رئيــس
اللجنــة اللمحليــة لمنطقــة اليرمــوك محمــد
الســعود ومديــر المدينــة المهنــدس فــوزي
مســعد والعديــد مــن المســؤولين المعنييــن
يف األمانــة أن مســاحة الســوق الجديــد
كافيــة إلســتيعاب ســوق بســطات العبدلــي
وزيــادة  ،الفتــا إلــى توجــه األمانــة بــأن يقــام
أيــام الخميــس والجمعــة والســبت مــن كل
اســبوع  .وأشــار بلتاجــي الــى أن األمانــة غيــر
معنيــة بمــا حصــل مــن بيوعــات وتأجيــرات
وخلــوات يف ســوق العبدلــي وان ذلــك كان
يتــم بشــكل مخالــف وخــارج إطــار األمانــة.
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وضــع اميــن عمــان عقــل بلتاجــي
صبــاح اليــوم حجــر االســاس
لمبنــى نــادي موظفــي امانــة
عمــان يف غابــة ملــك مملكــة
البحريــن بمنطقــة غمــدان
 ،بحضــور جمــع غفيــر مــن
اعضــاء الهئيــة االداريــة والهيئــة
العامــة للنــادي  .وقــال اميــن
عمــان ان المقــر الجديــد للنــادي
هــو هديــة مســتحقة وحلــم
طــال انتظــاره لموظفــي االمانــة
ويعتبــر نموذجــا مثاليــا العتماده
الكلــي علــى دعــم اعضــاءه البالــغ
عددهــم ســتة اآلف عضــو.
وأكــد بلتاجــي ان المقــر الجديــد
سيســهم يف تعزيــز الحــراك
الرياضــي والثقــايف واالجتماعــي
يف مدينــة عمــان  ،واطــاق
وتنميــة الطاقــات الرياضيــة
واإلبداعيــة واالســتثمار االمثــل
للوقــت عبــر مــا تزخــر بــه اروقتــه
مــن تجهيــزات رياضيــة وثقافيــة
 ،وجلســات واطــاالت بصريــة

جماليــة.
وشــكر بلتاجــي كــوادر االمانــة
التــي تشــرف علــى انشــاء
المقــر واعضــاء الهيئــة العامــة
واالداريــة الحاليــة والســابقة
التــي ســاهمت واسســت النجــاز
المشــروع.
بــدوره بيــن رئيــس النــادي
عبدالحميــد
المهنــدس
العفيشــات ان مقــر النــادي
الجديــد والــذي يقــع علــى
مســاحة  12دونــم وبكلفــة ماليــة
تقــدر بـــ  6مالييــن دينــار سيشــكل
نقلــة نوعيــة للنــادي مــن خــال
توفيــره للمنــاخ المناســب لفــرق
النــادي الرياضيــة لالســتعداد
والمنافســات
للمســابقات
المحليــة والعربيــة والقاريــة .
واضــاف أن المقــر الجديــد
ســيتضمن قاعــة رياضيــة
متعــددة االغــراض تصــل
كلفتهــا الــى  450ألــف دينــار
مهيئــة لالســتخدام مــن فــرق

النــادي المتنوعــة والتــي مــن
شــأنها ان تعــزز مســيرة انجــازات
النــادي علــى مختلــف االصعــدة
 .وتخلــل الحفــل الــذي حضــره
نائــب اميــن عمــان الدكتــور
يوســف الشــواربه وعــدد مــن
اعضــاء مجلــس االمانــة ومديــر
المدينــة المهنــدس فــوزي
مســعد  ،فقــرات فنيــة لفرقــة
امانــة عمــان  ،فيمــا قــدم رئيــس
النــادي هديــة تذكاريــة الميــن
عمــان عقــل بلتاجــي باســم
اعضــاء الهيئــة العامــة للنــادي
وكان مديــر المشــروع المهندس
محمــود العمــوش والمهنــدس
عبــد العزيــز الخريشــا قدمــا
شــرحا عــن عناصــر المشــروع ،
إضافــة لعــرض عــن المراحــل
المتوقعــة النشــاء المشــروع
والتــي انطلقــت اولــى مراحلــه
مــن خــال التاســيس بانشــاء
الصالــه الرياضيــة بمســاحة 1100
متــر مربــع .
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األمانة  :ال إغالقات يف شبكة تصريف مياه االمطار والتجمعات
المائية ناتجة عن تأخر التصريف

أكــدت أمانــة عمــان أن شــبكة تصريــف ميــاه
األمطــار لــم تشــهد أي إغالقــات خــال األيــام
الماضيــة ،بحســب مديــر دائــرة التنفيــذ
المهنــدس نبيــل الجريــري  .وبيــن أن أي تجمعات
للميــاه يف الشــوارع؛ فهــي ناتجــة عــن تأخــر
عمليــة تصريــف األمطــار بســبب إنجرافــات
االتربــة واالوســاخ واوراق االشــجار وربــط
مزاريــب اســطح البنايــات علــى شــبكة تصريــف
االمطــار إضافــة للهطــول المطــري الكثيــف
يف فتــرة زمنيــة قصيــرة  .وتابــع أن زيــادة
المســاحات العمرانيــة واالســطح الخرســانية
يف العاصمــة ســاهمت بزيــادة كميــات الميــاه
المتدفقــة للشــوارع نتيجــة لقلــة االراضــي
والمســاحات الفارغــة التــي تســاعد علــى
امتصــاص الميــاه خــال الموســم المطــري .
واضــاف المهنــدس الجريــري أن حــاالت ارتفــاع
منســوب الميــاه اآلنــي يف الشــوارع التــي تحــدث
يف فصــل الشــتاء  ،تكــون يف غالبيتهــا ضمــن
المناطــق المنخفضــة نتيجــة لجريــان الميــاه
مــن الســفوح والمناطــق المرتفعــة إلــى
المناطــق المنخفضــة  .وقــال « أن األمانــة
اســتعدت جيــدًا للظــروف الجويــة ،حيــث
وضعــت كافــة كوادرهــا علــى اهبــة االســتعداد
يف الميــدان ويف مختلــف االختصاصــات للتعامــل
مــع الظــروف الجويــة «  .وأكــد المهنــدس
الجريــري أن المالحظــات التــي وردت لألمانــة
وغرفــة الطــوارىء جــرى التعامــل معهــا يف
وقتهــا ،تمحــورت غالبيتهــا يف عمليــات ربــط

المزاريــب ألســطح البنايــات علــى شــبكة تصريــف
ميــاه االمطــار وشــبكة الصــرف الصحــي  .ونــوه
إلــى أن األمانــة وبالتعــاون مــع شــركة ميــاه
األردن «مياهنــا» اطلقــت قبــل بدايــة الموســم
المطــري حملــة إعالميــة إعالنيــة لتوعيــة
المواطنيــن حــول عمليــات ربــط مزاريــب اســطح
البنايــات علــى شــبكتي تصريف االمطــار والصرف
الصحــي لمــا تســببه مــن اضــرار يف البنيــة التحتية
 .وتعامــل مركــز «الطــوارئ» أمــس مــع نحــو
 53شــكوى مــن مواطنيــن تركــزت علــى شــبك
المزاريــب علــى «الصــرف الصحــي» .واضــاف
الجريــري أن الحملــة تضمنــت توجيــه رســائل
توعويــة للمواطنيــن خاصــة ممــن يقطنــون
يف المناطــق المنخفضــة بأخــذ الحيطــة
والحــذر واتخــاذ كافــة االجــراءات الالزمــة
لتأميــن مواقعهــم كونهــا أكثــر عرضــة لتدفــق
الميــاه خــال فصــل الشــتاء  .وشــدد المهنــدس
الجريــري علــى أن المشــاريع التــي تنفذهــا أمانة
عمــان الســيما المتعلقــة بشــبكات تصريــف ميــاه
االمطــار يف كافــة مناطــق عمــان هــي للمنفعة
العامــة وخدمــة المدينــة ومواطنيهــا ،داعيــا
الجميــع إلــى التعــاون مــع االمانــة إلنجــاز مــا
هــو مطلــوب لمصلحــة الجميــع.
واشــار إلــى أن المواقــع التــي كانــت تعانــي
مــن تجمعــات للميــاه خــال االعــوام الماضيــة،
وتمــت معالجتهــا لــم تشــهد أي تجمعــات
مائيــة وأن عمليــات التصريــف تتــم فيهــا بــكل
ســهولة ودون إعاقــات  .وتهيــب أمانــة عمــان
باالخــوة المواطنيــن ،اصحــاب المنــازل

والمحــال التجاريــة والمشــاريع االســكانية يف
كافــة مناطــق العاصمــة ،بأخــذ كافــة إجــراءات
الســامة العامــة واالحتياطــات الالزمــة لتأميــن
مواقعهــم قبــل بدايــة كل موســم المطــري
 .وتدعــو األمانــة المواطنيــن بابالغهــا عــن
أي مشــكالت او خلــل يف مناهــل تصريــف ميــاه
األمطــار القريبــة مــن منازلهــم لمعالجتهــا علــى
وجــه الســرعة علــى ارقــام مركــز الطــوارىء يف
تــاع العلــي ( )5359970 ( )5359971وهــي
خطــوط قفــز آلــي بحيــث يتــم االجابــة علــى عدة
مكالمــات يف نفــس الوقــت  .وعملــت األمانــة
ضمــن اســتعداداتها لفصــل الشــتاء علــى
تنظيــف مداخــل ومخــارج العبــارات الصندوقية
والقنــوات المكشــوفة المتعلقــة بالجســور
واألنفــاق وصيانــة المضخــات ضمــن األنفــاق
وفتــح مجــاري الســيول واألوديــة الطبيعيــة
بواســطة اللــودرات العاملــة بالمناطــق
لضمــان عــدم وجــود مخلفــات تعيــق جريــان
الميــاه ،وتنظيــف المناهــل وخطــوط تصريــف
ميــاه األمطــار والتاكــد مــن جاهزيــة اآلليــات
والمركبــات والمعــدات (ماتــورات الشــفط،
ومضخــات الميــاه ،ومولــدات الكهربــاء )
ومتابعــة صيانتهــا مــع تدريــب مجموعــة مــن
العمــال علــى تشــغيل تلــك المعــدات وقــت
الحاجــة .
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بروفيسور إسباني يتحدث عن مدينة عمان بمنظورها المعماري
والجمالي

التقــى أميــن عمــان عقــل
بلتاجــي يف مكتبــه اليــوم
البروفيســور والمهنــدس
المعمــاري خوســيه لويــس
ماتيــو مؤلــف كتــاب «الشــرق
األوســط  ..الطبيعة والمدينة
والمعمــار» .وعبــر بلتاجــي
عــن ســعادته بالكتــاب الــذي
يتحــدث عــن مدينــة عمــان
المعمــاري
بمنظورهــا
والجمالــي وأهــم المشــاريع
المعماريــة فيهــا ،ومقــاالت
لمعمارييــن أردنييــن حاكــت
نشــأة وتطــور المدينــة
و معا لمهــا.
وقــال البروفيســور ماتيــو
أن الكتــاب اســتغرق عامــان
مــن البحــث يف المشــاريع
المعماريــة والتراثيــة يف
ّ
وعمــان والدوحــة
بيــروت
ليصــدر بشــكله الحالــي.

وتضمــن الكتــاب الــذي صــدر
نهايــة عــام  2013مجموعــة
مــن األعمــال المعماريــة يف
عمــان وبيــروت والدوحــة،
ومقابــات مــع عــدد مــن
المهندســين المعمارييــن
يتحدثــون عــن المشــاريع
المعماريــة يف عواصمهــم،
باإلضافــة إلــى عــدد مــن
المعماريــة
المقــاالت
ومفكريــن
لمهندســين
ومصمميــن حضرييــن.

المهندســة نعمــة القطنانــي
والمستشــارة المهندســة
تيجــان الشــمايلة ومديــر
دائــرة المشــاريع الخاصــة
المهنــدس مــراد العواملــة
والمهندســة تيريــز بشــارات.

يذكــر أن البروفيســور
خوســيه لويــس ماتيــو هــو
معمــاري إســباني وعمــل
علــى نشــر العديــد مــن
الكتــب المعماريــة ،ويعمــل
حاليــً يف المعهــد الفدرالــي
السويســري للتكنولوجيــا يف
ويف نهايــة اللقــاء تجــول زيوريــخ.
البروفيســور ماتيــو يف معرض
شــوف عمــان الــذي يضــم
مجســمًا ضخمــً لمدينــة
عمــان.
وحضــر اللقــار المستشــارة
ومديــرة هويــة عمــان

12
امانة عمان تنظم ورشة حول التخطيط الشمولي بالتعاون مع
جامعة العلوم و التكنولوجيا

نظمــت امانــة عمــان الكبــرى و
بالتعــاون مــع قســم التخطيــط
الحضــري و تصميــم المــدن يف
جامعــة العلــوم و التكنولوجيــا
ورشــة عمــل حــول « المخطــط
الشــمولي لمدينــة عمــان» .و
يأتــي تنظيــم الورشــة التــي عقــدت
يف مركــز الحســين الثقــايف ضمــن
سلســلة ورشــات العمــل و اللقــاءات
التــي عقدتهــا وحــدة التخطيــط
و التطويــر يف االمانــة بهــدف نشــر
ثقافــة التخطيــط الشــمولي و نقــل
تجربــة االمانــة يف التخطيــط الحضري
لمدينــة عمــان والحــد مــن التوســع
العشــوائي فيهــا .و قــال مديــر
المدينــة المهنــدس فــوزي مســعد
يف الكلمــة التــي القاهــا يف افتتــاح
الورشــة ان االمانــة تهــدف مــن
خــال مشــاريعها الحاليــة و خططها
المســتقبلية يف مجــال التخطيــط
الشــمولي الــى ايجــاد التــوازن بيــن
النمــو الســريع والتوســع المزدهــر
وبيــن ميــزات الشــخصية التقليديــة
والتراثيــة للعاصمــة عمــان .و
اضــاف ان االمانــة تســعى الــى
أنســنة العاصمــة عمــان وتحقيــق
االســتدامة لهــا والمحافظــة علــى
الرقعــة الخضــراء وجعلهــا صديقــة

للمواطــن مــن خــال عمــل خارطــة
واضحــة المعالــم الســتعماالت
األراضــي و تخصيصهــا وفقــا
لمعاييــر مدروســة  .وبمــا يعــزز
البيئــة االســتثمارية الجاذبــة ســواء
كانــت محليــة أو أجنبيــه و تقديــم
افضــل الخدمــات للمواطنيــن.
وأســتعرض المديــر التنفيــذي
للتخطيــط يف االمانــة المهنــدس
عبــد الكريــم اللــوزي نشــأة مدينــة
عمــان تاريخيــا ومراحــل توســعها
ونموهــا غيــر المخطــط لــه والــذي
ادى الــى ظهــور صعوبــات تحديــات
مختلفــة وتداخــل تنظيمــي تعمــل
األمانــة علــى معالجتهــا حاليــا مــن
خــال تطبيــق المخطــط الشــمولي.
و اشــار رئيــس قســم التخطيــط
الحضــري و تصميــم المــدن يف
جامعــة العلــوم و التكنولوجيــا
الدكتــور عاطــف نصيــر الــى أهميــة
هــذا التخصــص و ان مشــاركة
طــاب هــذا القســم و الــذي يعــد
القســم الوحيــد مــن نوعــه يف
جامعــات المملكــة يف مثــل هــذه
الورشــات يســاهم يف اثــراء معلومــات
الطلبــة مــن خــال االطــاع علــى
انجــازات االمانــة وتجربتهــا يف مجــال

التخطيــط  .مــن جانبهــا قدمــت
مديــر دائــرة التخطيــط الشــمولي
يف االمانــة المهندســة ريمــا عــودة
شــرحا حــول محــاور عمــل دائــرة
التخطيــط الشــمولي و عــن مخطــط
عمــان و اطــار عملــه ،ابعــاده،
اهدافــه ،و التحديــات التــي تواجــه
تطبيقــه .وناقشــت الورشــة العديــد
مــن المحــاور ابرزهــا تطبيقــات
نظــم المعلومــات الجغرافيــة ( GIS
) ،مشــاريع التخطيــط العمرانــي
لمدينــة عمــان و التشــريع الخــاص
بمناطــق التخطيــط الشــمولي
اضافــة الــى تخطيــط النقــل يف
مدينــة عمــان .ويف ختــام الورشــة
تــم فتــح بــاب النقــاش مــع الطلبــة
المشــاركين اجــاب مــن خاللــه
اصحــاب االختصــاص يف االمانــة
علــى االســئلة المطروحــة و تبادلــو
معهــم االفــكار و االراء المتعلقــة
بالتخطيــط الشــمولي.
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